
C’est le ton qui fait la musique (mais c’est le récepteur qui détermine le ton) 

KLANK:

Je hoort een chatdialoog (via messenger/…) tussen een Nederlandse man en een 
Vlaamse vrouw. De stemmen klinken niet natuurlijk. Het zijn nagemaakte 
computerstemmen. (Denk aan Siri, een navigatiesysteem… Bij een GPS kan je kiezen 
tussen man/vrouw en Vlaams/Nederlands, vandaar de keuze van een Vlaamse 
vrouwenstem en een Nederlandse mannenstem. Ook om een indruk van fysieke afstand 
weer te geven.)

De dialoog wordt woord per woord ingesproken/ opgenomen, en daarna gemonteerd, om 
een onnatuurlijke spreektaal te bekomen.

Deze site dient als inspiratie voor de ingesproken woorden, zinnen. 

https://www.readspeaker.com/nl/


DIALOOG (INHOUDELIJK) 

1) Dialoog begint eenvoudig, banaal. 

Bvb: 
-‘Hey!’  
-‘Hey.’ 
-‘Hoe gaat het met je?’ 
-‘Heel goed. Ik kom net terug van een wandeling.’ 
Uit de dialoog blijkt al gauw dat het niet altijd duidelijk is wat de intenties van de ander 
zijn. ‘Wat wil hij nu juist zeggen? Wat bedoet zij?’ Er hangt iets in de lucht, maar het blijft 
vaag. In het gesprek worden misschien wel relationele/ seksuele thema’s aangeraakt; er is 
sprake van een soort van intimiteit, maar de dialoog blijft oppervlakkig. Er wordt nooit de 
diepte in gegaan, of ergens verder op ingegaan. (N.B.: De dialoog doet uitschijnen dat de 
twee elkaar zelden (of nog nooit) in het ‘echte leven’ ontmoet hebben, of toch: dat ze 
vaker chatten met elkaar dan dat ze elkaar daadwerkelijk zien/horen. Dit ‘probleem’ wordt 
ook even aangekaart in het chatgesprek.)

2) De zinnen en woorden worden naarmate het gesprek evolueert abstracter en 
abstracter. Plots staat er bvb een vreemd woord in een zin. 

Bvb:  
-‘Ik denk veel aan teleurstellend je.’  
Of  
-‘Waar strep je zin uit?’  
3) Dit evolueert tot je er weinig / niets meer van kan maken. 

Bvb: 
-‘Groeps hit je kaan him love’.  
-‘Je bleft onschuldig rin heeft niks der zaken vermis.’  
4) Het onverstaanbare gesprek wordt vager en vager. Zinnen overlappen. Er zijn plotse 
stiltes. Het gesprek mondt uit in chaos, onverstaanbaar getater, misschien zelfs 
straatgeluiden erbij, of andere geluiden die er niet bijhoren, kortom: ruis.

5) (?) Daarover hoor je stilaan (luid en duidelijk, terwijl het volume van de ruis zakt) 
diezelfde stemmen van de man en vrouw, maar deze keer in de vorm van ‘levendige, 
haast puberale gedachten’ met natuurlijke intonaties. 

Bvb: 
-‘Wat wil zij daarmee zeggen?’  
-‘Wil hij iets van me?’  
-‘Wat schrijft ze mooi.’  
-‘Ik hoop dat hij niets van me verwacht’.  
-‘Ik mag niet laten uitschijnen dat ik zo veel aan hem denk.’  
-‘Ik wil haar uitnodigen, maar wat als ze nee zegt’.  

https://www.readspeaker.com/nl/


-‘Ik weet niet wat hij bedoelt’.  
-‘Ik wil niet de eerste zijn die de eerste stap zet. Laat hem dat maar doen.’  
-‘Wat als ze gewoon met me speelt?’  
-‘Wat als hij gewoon met me speelt?’  
(Bovenstaande voorbeeldzinnen zijn hier nu snel even bijeen geschreven. De echte 
dialoog / gedachten moeten nog verder uitgeschreven worden. Iemand met een goeie 
pen of ideeën daaromtrent, is welkom om toe te voegen, aan te sluiten, te bekritiseren, 
en/of mee te brainstormen over de juiste, gepaste zinnen.) 


PLAATS 

Deze dialoog zou ik graag laten horen op een binnenplein van de universiteit, of op een 
plek waar veel jongeren/jongvolwassenen bij elkaar (nu ja…) komen (Ossenmarkt/…) Ik 
denk bijvoorbeeld om 2 speakers te bevestigen aan die 2 lichtlantaarns op het 
binnenplein van de ufsia.

Hoe/ wat/ wie het geluid aanstuurt, daar heb ik nog niet echt een concreet plan voor. 
Tips?


BEELD & SAMENWERKEN?

Als iemand zich geïnspireerd voelt om hier beeldmateriaal bij te verzorgen: foto’s / video: 
Zeer welkom! Mail me. Ik breinstorm graag. (Ik werk in de cultuursector, en wat ik het 
meest mis deze dagen, is samenwerken aan een project, samenspelen.)

Even graag werk ik samen met iemand van sounddesign. Om mee te monteren, of… Al is 
het maar om een tweede paar oren te hebben af en toe. Een criticus. Iemand die 
feedback geeft (zonder ruis :) )


Een idee van beeld zou de pelletkachel (lees vorig bericht) kunnen zijn, waarover het 
chatgesprek ook is neergeschreven. 

Of een foto van een stapel kapotte smartphones, genomen op een stortplaats of een 
Mars-achtig landschap in het jaar 3027 :). (In bijlage enkele foto’s genomen bij ‘Van der 
Gucht • Metal & Ship Recycling’ in Hoboken. Ook een interessant decor voor een berg 
kapotte smartphones. Er bestaan tevens van die smartphone inleverpunten.)

 

Misschien is het wel fijn als je de dialoog ook kan lezen. Het mag zelfs iets van een soap 
hebben, of iets exhibitionistisch. Je mag als luisteraar/lezer ergens het gevoel krijgen van 
‘Eigenlijk mag ik dit niet meelezen, want het is iets tussen die 2 mensen, maar het trekt 
wel aan.’ Een hoofdtelefoon voor het beluisteren van de gesprekken is in dat opzicht wel 
fijn. Of een QR-code bij (een) foto(’s) die je naar een site (Vimeo/Youtube/…) leidt waar je 
het gesprek kan horen en lezen.

————————————————



